Skrivretreat med handledning i
litterär gestaltning
Simrishamn 3 jan – 8 januari 2019

Skriva färdigt
Vad handlar din text om? Hur kan den utvecklas? Kan dialogerna trimmas? Hur
använder du bildspråk och metaforer på bästa sätt? Hur kan din berättelse bli
starkare?
Vår skrivretreat vänder sig till dig som har kommit en bit i skrivandet och som
vill ta ytterligare ett väsentligt kliv mot en färdig text. Den vänder sig till dig som
vill få fördjupad kunskap i skrivandets hantverk och litterär gestaltning. Alla
texter och genrer välkomnas: prosa, poesi, essä eller något som söker sin form.
Retreaten kommer i hög grad att utgå från deltagarnas egna önskemål och ge
mycket tid på plats för både eget skrivande och individuell handledning. Utifrån
den egna texten får du fördjupande föreläsningar, skrivråd och övningar.
Målet är att du blir tryggare i din personliga berättarröst. Att du ska kunna
identifiera styrkor och svagheter i texten, samt lära dig verktyg för att arbeta
metodiskt med dessa.
Individuellt arbete följs upp varje eftermiddag med transparent handledning i
grupp där vi lär av varandra.
Vi förväntar oss att kursdeltagarna har läst varandras texter för att kunna delta
och reflektera i diskussionerna. Texterna skickas ut i god tid före kursstart.
Antal deltagare ca 10-15.

Inför kursen
Inför kursen vill vi att du skickar in en valfri egen text (ca 10 men max 15 sidor)
som du vill arbeta med och få respons på. Vi vill även att du funderar på vilken
sorts berättelse du skriver på, genre, motiv och stil. Skicka gärna in önskemål
om fördjupning, frågeställningar eller särskilda litterära grepp och verktyg.
Fundera också på om det är något särskilt du vill repetera om du gått någon av
våra tidigare kurser eller från annan kurs.

Allmänt om kursen
Susanna Alakoski debuterade 2006 med romanen
Svinalängorna som belönades med Augustpriset och
blev både pjäs och film. Hon har varit redaktör för ett
flertal uppmärksammade antologier, skrivit ytterligare
en roman, fyra barnböcker samt de två
dagboksessäerna Oktober i Fattigsverige och April i
Anhörigsverige som sattes upp på Stockholms
Stadsteater. År 2015 utsågs Susanna till hedersdoktor
vid Fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö
högskola. Föreställningen Laina och fåglarna hade
premiär 2017. Aktuell med del ett i en romansvit 2019.

Mats Söderlund, författare och poet, debuterade 1992
och har utgivit arton böcker, varav nio diktsamlingar.
Han har bl.a. fått Katapultpriset, Stig Carlsonpriset och
Författarfondens särskilda författarpenning. Han har
även publicerat två långessäer om manlighet: Göra
kärlek och Göra män. 2017 kom Skriva poesi, en
praktisk handbok som också finns som onlinekurs.
Aktuell med urban fantasy-trilogin Ättlingarna som
tematiserar klimathotet. Socionom och f.d. ordförande i
Sveriges Författarförbund.

Pris:
Pris: Kurskostnad 12 000 sek inklusive moms. Se anmälningsvillkor.
I priset ingår kaffe/te, mellanmål och frukt samtliga kursdagar samt gemensam
middag på ankomstdagen. Måndag kväll äter vi tillsammans på lokal restaurang
(betalas individuellt).
Logi:
Kursen genomförs på Hotel Turistgården i Simrishamn där också alla bor hela
kursperioden. Boende bokas och betalas individuellt med Turistgården:
http://www.turistgardenosterlen.se/sv_SE/

Boende inkl. frukostbuffé
3 st. enkelrum med eget badrum 600:-/natt totalt 3000: - 5 nätter
11 dubbelrum med badrum 1 person 700:-/natt totalt 3500: - eller
2 personer i dessa dubbelrum 900:-/natt för 2 personer 4500: 2 stora dubbelrum med 2 rum, stängd dörr mellan, men gemensamt badrum
Uthyres endast för 2 personer, 1100:-/ natt 5500: Logi bokar du direkt hos vår värd Ann Ask via mail eller telefon:
turistgardenosterlen@hotmail.com; tel 041416622 eller 0769431202
Boka logi snarast för att säkert få det rum du önskar.
Kostnader för logi betalas individuellt och direkt till Hotell Turistgården.
Sista anmälningsdag 30 oktober 2018.
Anmälan är bindande och görs via e-post till susanna@alakoski.se
Ange namn, samt telefon och adress. Först till kvarn gäller, men ett visst urval
kan komma att göras för gruppens sammansättning.
Avgiften faktureras och betalas i samband med anmälan men kan också delas
upp efter överenskommelse. Avgiften skall dock senast betalas 3 januari 2019.
Se även bokningsvillkoren sist i detta dokument.

Varmt välkommen!

Preliminärt program
Programmet bygger på deltagarnas individuella behov och anpassas efter hand
som retreaten och handledningen fortlöper. Skrivövningarna baseras på
inlämnade texter. Den första uppgiften kommer på mail innan vistelsen.
Torsdag 3 januari
Ankomst till Turistgården på eftermiddagen/kvällen. Gemensam middag och
genomgång av programmet. Presentation av deltagarna. Utdelning av
kursmaterial.
Fredag 4 januari
Förmiddag kl 10-12
Lunch kl 12-13
Eftermiddag kl 13-15
Eftermiddag kl 15-17
Kväll

Föreläsning
Intas på egen hand
Individuell handledning och egen skrivtid
Seminarium, uppsamling, frågor
Egen skrivtid, frivilligt filmseminarium

Lördag 5 januari
Förmiddag 10-12
Lunch kl 12-13
Eftermiddag kl 13-14
Eftermiddag kl 14-17
Kväll

Föreläsning
Intas på egen hand
Individuell handledning och skrivtid
Seminarium och transparent handledning
Egen skrivtid, frivilligt filmseminarium

Söndag 6 januari
Förmiddag
Lunch kl 12-13
Eftermiddag kl 13-14
Eftermiddag kl 14-17
Kväll

Fri skrivtid
Intas på egen hand
Individuell handledning och skrivtid
Seminarium och transparent handledning
Egen skrivtid, frivilligt filmseminarium

Måndag 7 januari
Förmiddag
Lunch kl 12-13
Eftermiddag kl 13-14
Eftermiddag kl 14-17
Kväll kl 20.00

Fri skrivtid
Intas på egen hand
Individuell handledning och skrivtid
Seminarium och transparent handledning
Middag på lokal restaurang (betalas individuellt)

Tisdag 8 januari
Hemresa, avfärd på morgonen

Anmälningsvillkor
Anmälan sker med e-post och är bindande. När anmälan mottagits får du en faktura som bekräftelse på din
kursanmälan. Ångerrätt gäller 14 dagar efter det att anmälan mottagits och bekräftats av kursarrangören.
Vid anmälan till reservplats är anmälan bindande först efter att en erbjuden plats accepterats.
Plats kan efter överenskommelse överlåtas till annan person.
Avbokning
Avbokning ska ske skriftligt. Vid avbokning av kurs gäller följande villkor:
- Vid avbokning 60 dagar eller mer före kursstart debiteras halva kursavgiften (6 000 kr). - Vid avbokning färre
än 60 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.
Vid avbokning återbetalas eventuellt överskjutande belopp till av kund angivet konto.
Sjukdom
Om du på grund av egen sjukdom inte har möjlighet att påbörja eller fullfölja bokad kurs, erbjuds du att gå
kursen vid senare tillfälle, dock senast inom två år och under förutsättning att ny motsvarande kurs arrangeras.
Sjukdom ska styrkas med läkarintyg, samt inte kunnat förutses vid tidpunkten för kursanmälan.
Betalning
Avgiften faktureras och betalas i samband med anmälan, senast 15 dagar efter fakturadatum. Avgiften kan också
delas upp efter överenskommelse. Avgiften skall dock senast betalas 3 januari 2019.
Kostnader för resa till och från kursort ingår inte i avgiften. Vi rekommenderar att man bokar återbetalningsbara
biljetter. Boendekostnad faktureras mot villkor enligt Turistgården.
Inställd kurs eller byte av kursledare
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs, varvid alla eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning
därutöver utbetalas ej. Kursen genomförs under förutsättning att det finns minst 10 bekräftade deltagare. Vi
förbehåller oss rätten att vid sjukdom eller annat förhinder byta ut angiven kursledare.

